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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (59راقي )عاللحافظ األفية شرح 
 ِرَواَيُة اآلَباِء َعِن األْبَناِء َوَعْكُسهُ  - اأُلْخَوُة واأَلَخَواتُ  - ِرَواَيُة اأَلْقَرانِ  -ِرَوايُة اأَلَكاِبِر َعِن اأَلصاِغِر 

عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
 : -تعالى رحمه هللا-يا ذا الجالل واإلكرام، قال الحافظ  ،لسامعيناللهم اغفر لنا ولشيخنا وا

 اأَلَكاِبِر َعِن اأَلصاِغِر 
دددد ورِ   َوَقدددددو َرَوك الَكِبيددددِر َعددددنو ِذ  الص 
ِب  دددددددحو دددددددِذ الص  دددددددِه َأخو  َأوو فيِهَمدددددددا َوِمنو

 

رِ  وو أ اَطَبَقدددددددددة  َوِسدددددددددن     فدددددددددي الَقددددددددددو
ددددددددِب  عو ِ  َعددددددددنو ََ ِعدددددددد  ََ  ْ  عدددددددنو تدددددددداب

 ج

 ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 خذ أكبر من الشيخ المأخوذ عنه،غر، بأن يكون التلميذ اآلعن األصااألكابر يعني رواية  "األكابر عن األصاغر"

عليه الصالة -األكابر عن األصاغر، األصل في هذا الباب رواية النبي  ،اومنزلة، أو هما مع   اأو قدر   اإما سن  
عن تميم  -عليه الصالة والسالم-رواه النبي  ،وهو في صحيح مسلم ن تميم الداري حديث الجساسة،ع -والسالم

منه ومن غيره  اوأعظم قدر   ،اأكبر منه سن   -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛وهذا أشرف ما في الباب ،لداري ا
 . -عليه الصالة والسالم-

وأبو  ،العبادلةمنهم  "الصحِب أخذ ومنه " قال:ولذلك مثل  ؛وهذا موجود ،التابعين روى الصحابة عن بعض
جاء من اليمن أسلم في  ،أصله يهودي ،عن التابعي ككعب األحبارممن أخذ  اأيض   ، حتى ذكروا عمرهريرة

ن قُ  اأنه أعظم قدر  شك  ، الصحابي ال-رضي هللا عنه-ثم وفد في خالفة عمر  ،خالفة أبي بكر در من كعب، وا 
نه من الصحابة، فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في كتب ممن أخذ ع اأن بعضهم أصغر منه سن  

بن صالح  ،ويعد من كبار اآلخذين عن الزهري  ،اكبر منه سن  خذ صالح بن كيسان عن الزهري وهو أ، أالسنة
كيسان تأخر في الطلب، حتى ذكر بعضهم أنه في بداية طلبه لعلم الحديث أنه قد بلغ التسعين من العمر، 

ما يمدينا  ،ما مضىثر العمر كُ ما بقي من  فال يأس حينئٍذ بعض الناس إذا وصل الثالثين قال: ،تسعين
بن كيسان يعني أقل ما قيل في فات لو بقي يوم واحد يطلب العلم، هذا صالح  فات القطار، ال ما ،خالص
إلى  واووصل ،تينس :قالبعضهم و  ،خمسين :بعضهم قالداية الطلب الخمسين أو الستين، يعني ي بعمره ف
السبعين والثمانين يجلسون مع الشباب  السن فيتسعين سنة وهو يطلب العلم، نعم أدركنا كبار في  ،التسعين

ن حصلوا مع  الصغار دون العشرين بين يدي الشيوخ، ومع ذلك يحصل لهم من الثواب واألجر ما يحصل، وا 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ال هذا ال يضيره؛فهذا هو المط ،اذلك علم   أو ال  ،ااإلنسان أن يبذل السبب، كونه يكون عالم   ألن على لوب وا 
في النهاية ثم بعد ذلك  ا، يالزم الشيوخ عقود  اوبعض الصغار أيض   ،ض الكباريحصل شيء من العلم كبع
عد به من تسهيل طريق ما وُ  -إن شاء هللا تعالى-ويحصل له  ،يلتمس فيه العلم ،يحصل له أجر سلوك الطريق

خص يكبر كنا في المتوسط في الثانوي يعني ش موأما العلم فال يلزم، حضر معنا عند بعض الشيوخ أيا ،الجنة
سأل بعد الدرس أو في بعض المناسبات ويُ  ،يعني في ذلك الوقت يزيد عن السبعين عمره ،الشيخ بسنين كثيرة

ال ف ،من ذلك إال أجر الحضورله يذكر أنه ليس ف  ما -هو يقول عن نفسه- مثله مثل الزنبيل يوضع في الماءوا 
وصلت عند الشيخ أعرف كل شيء، ثم بعد ذلك إذا  إذا :دام في الماء فهو مليان، لكن إذا رفع عن الماء يقول

يعني  ،اكثير   النفسه، ومنهم من أدرك طلب العلم وهو كبير وأدرك خير   هما بقي شيء، هذا تمثيلرفع عن الماء 
وما  ،عندنا في هذا المسجد ممن الزم الدروس وهو كبير في السن لما جاء يعني زاول جميع المهن واألعمال

يعني يوم يأتي  ،يشارك في كثير من العلوم -ما شاء هللا-واآلن  ،المسجد الزم هنا في هذانيا وفق في أمور الد
حرص وعنده ، لكن الزم بجد و وترك الدراسةن درس في ثالث أو رابع ابتدائي يعني أظ ،يوهو شبه عام

  أنا اآلن بلغتل: وهللاما ييأس اإلنسان يقو  ،والحفظ ني شيء من اإلدراك وشيء من الفهمعنده يع ،مقومات
سنة ألف  ،في سنة الرحمةوأنا ما بعد سويت شيء ما يمدينا، شخص ماتت امرأته  ،الثالثين أو األربعين

قال: ما بقي  ؟ال تتزوجذا مال :وعمره في ذلك الوقت يمكن ما وصل األربعين فقيل له ،وثالثمائة وسبعة وثالثين
بعد ثمانين سنة من وفاة زوجته،  ،وسبعة عشروثالثمائة  مات سنة ألف ،من العمر كثر ما مضى، وأنا أعرفه

لكن  ،طول األمل مذموم ..،وال يعني ،فال ييأس اإلنسان ،ما تزوج، ما بقي من العمر كثر ما مضى :وهو يقول
 ،ال ،وال ينظر إلى نفسه بأنه ما بقي له من المدة شيء يذكر ،مع ذلك بالنسبة للعلم وطلب العلم والخير ال يقنط

من كبار  ،وصار يعني يعد من الطبقة األولى ،السن هتدري هذا غيب، فإذا كان صالح بن كيسان بهذ ما
 .فهذا ممن يمثل به لرواية األكابر عن األصاغر ،ااآلخذين عن اإلمام الزهري، وهو أكبر منه سن  

وقد  ،الغالبهو الكثير  قد يكون في السن وهذان الكبر : إلناوق "وقد روك الكبير": -تعالى رحمه هللا-يقول 
فقال:  ؟أيكما أكبر أنت أم رسول هللا قال: -رضي هللا عنه-ئل العباس ، سُ ايكون في القدر، وقد يكون فيهما مع  

وقد ولدت  :قولي اتيعني ولدت قبله، وبعض الرواي ،نيعني في الس ،وأنا أسن منه ،اهو أكبر مني، يعني قدر  
بأن تقول: جاء  ؟كما يطلق على القدر، وهل يجمع بينهما في خبر واحدفالكبر يطلق على السن  ،قبله، نعم

 ؟وقد يكون العكس، لكن هل يجمع بينهما في خبر واحد ،الصغير في السن ،الكبير في القدر ؟الكبير الصغير
كما منعوا إطالق  ،ويخل بالبالغة، تنافر لفظي نه من التنافر اللفظي، الذي يخل بالفصاحة،ون: إهذا يقول

عليه الصالة -يعني إلى النبي  ،هذا متصل مرفوع :هذا متصل مقطوع، تقول :المتصل على المقطوع، ما تقول
ن كان الواقع  ،هذا متصل مقطوع :لكن ما تقول ،يعني على الصحابي ،متصل موقوف وتقول: هذا ،-والسالم وا 
أنه مضاف  ، وتسميته مقطوع باعتبارضيف إليهالذي أ ،بمعنى أنه ليس في اإلسناد خلل إلى هذا التابعي ،كذلك
ال ما في ما يمنع يعني إذا وجدنا كالم   ما يدخل المقطوع في المتصل :قالوا ،التابعي، هذا تنافر إلى  الهذا وا 

لكن التصال  ،باعتبار إضافته إلى التابعي يقال: مقطوعو الحسن البصري بسند متصل و أ ،بن المسيبلسعيد 



 
 

 
 

4 

 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ،لكن قد ال يفهم السامع ،مانع هفإذا فهم السامع ما في ،كله بناء على انفكاك الجهة إسناده يقال: المتصل، وهذا
ِديِه{ ؟ نعم ...يهديه إلى اوأيض   ،ألن السامع يفهم ؛اال أبد   ؟ذا النوعهل هذا من ه [( سورة الحـج4)] }َفَأن ِه ِيِضل ِه َوَيهو

ال لو قطع  ،المستقيم الصراطشيء من التنافر، لكن يضله عن  هفي :فإنه يضله ويهديه قلنا انعذاب السعير، وا 
إشكال فال مانع من أن يقال: جاء الكبير  هصار عند المستمع وما ويهديه إلى عذاب السعير، فإذا عرف

في سنه وقدره كبير، كما يقال: جاء  اتخفى على السامع، يعني يراه صغير   سيما إذا كان حاله ال الصغير، ال
في عمره أو العكس، فمثل هذا إذا كان ال يخفى على  اقصير   ،في قامته يكون طويال  قد  ،الطويل القصير

 وال يوقع في لبس فال إشكال فيه. ،السامع
 ...............................    وقددددد روك الكبيددددر عددددن ذ  الصدددد رِ 

 

  ؟هها ،يعني صاحب السن األقل، أو القدر األقل، األصغر
 طالب:........

 .ما يضرما يخالف، 
 ..........................طبقة      وقددددد روك الكبيددددر عددددن ذ  الصدددد رِ 

 

ي عن صغير في الطبقة ، يرو الطبقة يكون الكبير من الطبقة الخامسة مثال  في يعني في التلقي عن الشيوخ 
شخص عمن  سيما وأن الفرق بين الطبقتين يقارب العشرين سنة، فيمكن أن يروي  ال ،ما يمنع هفي السابعة، ما

من شخص روى  فكم ،بثالث طبقات، هذا متصوردونه أو حتى ستين سنة، يعني  ،هو دونه في السن بأربعين
روى  "أو في القدرِ " ،ان أيض  يعني في التلقي عن الشيوخ، وفي الس ِ  "اوسن   طبقة  " ولذلك أمثلة في السنة ؛عن ابنه

يعني  "أو فيهما"باألمثلة لهذا النوع،  ةني كتب السنة طافحالعباس عن ابنه الفضل، واألمثلة على ذلك كثيرة، يع
ورواية غير  ،عن تميم، ورواية أبي بكر -عليه الصالة والسالم-النبي  في السن والقدر، مثلما ذكرنا في رواية

وجميعهم  ،ابعضهم أكبر منه سن   ،فهم أكبر منه ،العبادلة وغيرهم عن كعب كما مثل به المؤلفو أبي بكر عمر 
 .اأعظم منه قدر  

 أو فيهمدددددددا ومنددددددده أخدددددددذ الصدددددددحِب 
 

 ................................... 
 

عليه الصالة -الصحب جمع صاحب كركب جمع راكب، يعني الصحابة صحابة النبي  ،يعني الصحابة
ْ  "الذين مضى الكالم فيهم  -والسالم عليه الصالة -ولم يدرك النبي  ،يعني ممن أدرك الصحابة "عن تاب
ْ  " ولم يره -والسالم عن  عمر وأبو هريرة والعبادلة األربعة كلهم رووا منهممن الصحابة ذكروا  "َعد  عن تاب

  .يعني كعب األحبار، نعم ،كعب، كعدة من الصحب عن كعب
 ك.أحسن هللا إلي
 ِرَواَيِة اأَلقوَرانِ 

دددددنَ  ا فدددددي الس  دددددَتَووو  دِ والِقَرَندددددا َمدددددِن اسو
دددددددددد اِمددددددددددَدب ج   ددددددددددَو ِإَذا َِ  أَخددددددددددذو  ل  َوهو

 

ددددددد  دددددددنِِ َغاِلب  دددددددِددِ  اوالسِِ دددددددَميِن اعو  وِقسو
ِفدددددددراِد َفدددددددذو  َعدددددددنو آَخدددددددر    وغيدددددددَرِه انو

 ج
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

لما ذكر رواية األكابر عن  "األقرانرواية "قال:  ،األقرانرواية  -تعالى رحمه هللا-بعد هذا ذكر المؤلف 
لو أراد أن و  ،اج إلى ذكرهافال يحت ،األصاغر يعني لم يذكر رواية األصاغر عن األكابر نعم، هذا هو األصل

وتلميذه  ،ذكر جميع الرواة إال ما ندر، األصل أن الشيخ هو الكبير، المحدث هو الكبيري إن جالحتايعدد 
فيذكر رواية الكبير عن الصغير، وال شك أن في هذا النوع والذي  ،فيذكر ما يخرج عن هذا األصل ،الصغير

خذ والتحمل عن طالب العلم من عدم الترفع في األ بغي أن يتحلى بهيليه رواية األقران شيء من التحلي بما ين
ال ال يطلب  ؟فهل يترك ،لكن قد ال يتيسر ،والقرين إذا احتاج للرواية عنه، العلو مطلوب ،الصغير إذا احتاج إليه

لو  ،تحدد، يعني الحاجة هي التي ودونه هينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثلوال  ،وال مستكبر لم مستحيالع
؟! يعني ني الطالبو يفيد !جليل القدر أفاده واحد من طالبه بفائدة يقول: أنا ال أتنزل لطالب ،اكبير   ادر أن شيخ  قُ 

وهللا كم من فائدة  ،نعم :قلنا يقول: معقول أستاذ يستفيد من طالب؟ ،ة الشهاداتملمعت من بعض حسُ  هذه
أستاذ دكتور  يس بمعقول أنل ا: ال أبد  التدريس، قال على الطالب في ءاستفدناها من الطالب، نصف العب

كما أنه استفاد قبل  ؟المانع ما ،أبشرك، الواقع أن الشيخ يستفيد من الطالبهذا الوقع  ،ال :قلنا ،يستفيد من طالب
واألصل أن طالب العلم إذا استفاد من الشيخ ومعه مجموعة من أقرانه  ،ذلك من شيوخه واستفاد من أقرانه

أن الترفع  فال شك ،يستفيد بعضهم من بعض ئه أنهم يتذاكرون بعد الدرس لتثبيت العلم، وفي أثناء المذاكرةوزمال
، وفي الغالب أن مثل هذا ال يوفق، وأعظم من ذلك حينما مثل سنه هذا كبرفي عمن هو دونه أو العلم عن أخذ 

، يعني من فون بأنهم استفادوا من فالن وفالنيستفيد ويجحد الفائدة، يعني شيوخ كبار أجلة من أهل العلم يعتر 
 استفادهيستفيد بالفعل أكثر مما  اوأقل قدر   ،اهم أقل منهم سن   هذا موجود، لكن تجد من ،صغار طالبهم طبقة

ستفيد علم هذا الرجل بكامله وال ينسبه يخفية، يمكن آلن تيسر األخذ ألن ا غيره وتجده يسمع الشروح ويفرغ؛
ال يذكر هذا الشيخ ال بقليل وال ثم بعد ذلك  ،ويفرغها على المتون  ،الشروحري هذه األشرطة من إليه، يعني يشت

 ،كما أنهم ذكروا في أدب الطلب على ما تقدم أن الطالب ينبغي أن يشيع الفائدة ،كثير، هذا في الغالب ال يوفق
غير مسموع له  ءذا ظفر بفائدة أو جز أو من غيره، فإ ،ه وزمالئه ما يستفيده من هذا الشيخنائوال يجحد عن قر 

يعني  ،األقران هم الذين يشتركون في الطبقة والتلقي عن الشيوخ .وهذا من النصيحة ،ولزمالئه أن يخبرهم عنه
هؤالء أقران، هؤالء األقران إذا  ،يعني الذي يتخرجون في سنة واحدة ،نظيرهم في الدراسات النظامية اآلن الدفعة

لكن إن روى الثاني عنه  ،نحد روى عن الثاني، هذه رواية أقرا، الزميل عن زميله فقط واهرين عن قرينروى الق
ال األصل القرناء ،بالقصر "والقرنا"د يروي عن الثاني، يقول: يعني كل واح ،اج  صار مدب   ، لكن الضرورة دعت وا 

 .إلى قصرها
 والقرندددددا مدددددن اسدددددتووا فدددددي السدددددندِ  

 

 ...................... اوالسن غالب   
 ج

 مع زمالئهم من طبقة. ا، وهم أيض  يعني في السند في األخذ عن الشيوخ، شيوخهم من طبقة واحدة
 والقرندددددا مدددددن اسدددددتووا فدددددي السدددددندِ  

 

 ...................... اوالسن غالب   
 ج

ألن هذا  ؛دونه وأصغر منه بكثير وه وقد يوجد من ،أكبر منه بكثير وه ألنه قد يوجد في طبقة هذا الراوي من
لكن  ،من طبقة اآلخذين عن الزهري  ،وهو من الطبقة األولى ،بن كيسانخر في الطلب مثلما تقدم عن صالح تأ
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ن ارتفعت  ،، لكن بالنسبة لألخذ عن الشيوخأكبر من الزهري  ،نه من شيوخ الزهري : إنه لقلنالو نظرنا إلى سِ  وا 
ليخرج من طلب  "اوالسن غالب  "ولذا قال:  ؛ن سنهمأنزل سنه إال أنه بالنسبة للسند واألخذ والتلقي عن الشيوخ 

ثم يتخرجان في  ،وجد يعني قبل تحديد السن للقبول وجد األب يدرس مع ابنه في سنة واحدة ،العلم وهو كبير
هذا يعمل في وظيفة سنتين أو ثالث أو خمس ثم يتقاعد، واالبن يعمل بعده عشرين ثالثين سنة،  ،سنة واحدة

 .اوجود مثل هذا، لكن كان موجود   اد  يندر ج ،ود مثل هذااآلن يندر وج
................................... 

 

ددددددد     وقسدددددددمين اعدددددددددِ  اوالسدددددددن غالب 
 ،الوجه تيوذ من ديباجإنه مأخ :قالوا ،هذا القسم األول، المدبج القسم األول "امدبج  "يعني رواية األقران قسمان 

 فهذا الطالب أو هذا المتلقي عن زميله مشبه له، فإذا روى عنه زميله ،تساويهمال ؛وهما صفحتاه اليمنى واليسرى 
وروى أبو هريرة عن  ،يعني روت عائشة عن أبي هريرة "أخذ وهو إذا َل  " ،هذا القسم األول ،اصار مدبج  

 ،هي آخر ؟رخأأو عن  "خر  "عن آ واحد أخذ عن الثاني،كل يعني  "أخذ َل  إذا وهو " ا،عائشة، هذا يسمى مدبج  
 ،وغيره امدبج   "خر وغيرهعن آ"للضرورة صرف هنا وهو  ،ممنوع من الصرف أصلها أأخر يعني أفعل، واألفعل

انفراد "هذا القسم الثاني،  ،وغيره امدبج   (اعدد)ألنه مفعول فعل األمر  ؛ومدبج منصوب "امدبج  "معطوف على 
نما توجد من أحدهما عن اآلخراللرواية بالتبادل بين انفراد يعني ال توجد ا "فذ طيب ماذا  ،وال عكس ،قرينين، وا 

ال يظن أن في اإلسناد لئ ؛؟ رواية األكابر عن األصاغرنستفيد من رواية األكابر عن األصاغر ورواية األقران
ذكر في شيوخ الشيخ  ،فوجد في شيوخه -رحمة هللا عليه- إبراهيم لشيخ محمد بنشخص ترجم ل هفي فمثال   ،قلب
و معقول ا هفنقله إلى التالميذ، م ،هو بصحيح قال: هذا ماآل الشيخ، صالح بن عبد العزيز  :إبراهيممد بن مح

لشيخ، لكن ل اما هو معقول يصير شيخ   ،الشيخ محمد وسن صالح الموجود عشر سنوات ىتوفميعني  اإطالق  
ن قرأ عليه الشيخ ممهو الشيخ، و آل  زعبد العزيصالح بن  بسنين إبراهيمقبل الشيخ محمد بن  قاضي الرياض

وجمع من أهل العلم، فكوننا ما نعرف الكبير من الصغير  ،إبراهيموالشيخ محمد بن  ،والشيخ ابن حميد ،ابن باز
وهما قد اشتركا  ،خالص هذا غلط، رواية األقران إذا روى القرين عن قرينه :ي نقلب نقولغنقع في مثل هذا، نب
، له داع، زايد ما نحتاجه ما ،هذا القرين زايد في السند :ي نقولغنب ،ذكر في السند الذي ،في الرواية عن الشيخ

لكن روى عنه هذا القرين ولم يتيسر رواية القرين  يعني روى فالن وفالن عن فالن،واو،  (عن)أو نظن أن 
ن االرتياب في الثاني عن هذا الشيخ، فإذا لم نعرف أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقعنا في شيء م

وهجم بعض من يزاول تحقيق الكتب على مثل هذا بالتصويب والتصحيح على حد زعمه، وقد  قد جرأو  ،السند
 رتكب الخطأ بعينه، نعم؟ ا

 طالب:........
  ؟فيه ما

 طالب:........
 ؟ هها ،رواية المعاصر، المرسل الخفي رواية المعاصر عمن لم يلقه

 طالب:........
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  ه؟هانعم؟  ،اصار تدليس   أسقطه، لو الو أسقط صار تدليس   يعني لو أسقط؟
 طالب:........

لٌّ }ِقلو َِ  التنوين هذا يسمونه تنوين العوض ،يعني كل واحد منهما "وهو إذا كل  "ال ال خطأ  ،، كل  يوه، ال كل  أ
 نعم.  ،خذ عن اآلخرأوهنا كل واحد من القرينين  أحد،كل  [( سورة اإلسراء44)] {َيعوَمِل َعَلى َشاِكَلِتهِ 
 أحسن هللا إليك. 

َوِ  واأَلَخَواتِ اإل  خو
ددددددددددددَرِدوا اإل ددددددددددددِنيِ   َوَأفو ددددددددددددَوَ  بالت صو  خو

ددددددددددددددددم اِن  َبَعددددددددددددددددة  َأِبددددددددددددددددوِهمو الس   َأرو
ِريو  ددددددددددِو َبِنددددددددددي ِسدددددددددديو  َنا وِسددددددددددت ة  َنحو

ن   َعة  َبِندددددددددددو ِمَقدددددددددددرِِ  َوِهدددددددددددمو  َوَسدددددددددددبو
َبدددددددددددددددةِ  ِعتو َلدددددددددددددددة  ََ  َواأَلَخدددددددددددددددَواِن ِجمو

 

دددددددددددد ِ َفدددددددددددِذوو َ اَلَ ددددددددددددة  بَ    ِنددددددددددددو ِحَنيو
َيانِ  َسددددددددددددددة  َأَجل ِهددددددددددددددمو ِسددددددددددددددفو  وَخمو
ِوونددددددددددددددا َتَمِعددددددددددددددوا َ اَلَ ددددددددددددددة  َيرو  واجو
ِهمو  َُّ ِفددددددديِهمو َعدددددددد   ِمَهددددددداِجِروَن َلددددددديو
َبةِ  دددِعود  ِهمدددا ِذوو ِصدددحو دددِن َمسو  َأِخدددي ابو

 

يمت وكل واحد ال  ،شكاباثالثة يقال لهم: ابن  ،معرفة هذا النوع من أجل اإلدخال واإلخراج واألخواتخوة اإل
في كتب علوم الحديث  ،فالذي ال يعرف هذا النوع وأهل العلم ينبهون على هذا في الشروح ،إلى الثاني بصلة

لكن  ،إلى الثاني بصلة ، وكل واحد مثلما ذكرنا ال يمتخوة، الذي ال يعرف هذا النوع يظنهم إى هذاينبهون عل
كبيرة على ما ذكره  اوالشروح زادت أعداد   ،هنا خوة من الرواة ممن ذكرهم أهل العلم ما ذكرهم المؤلفمن اإل
  :-رحمه هللا تعالى-الناظم 

 ...................................  ج  خددددددددددددو  بالتصددددددددددددني ِ وأفددددددددددددردوا اإل
 

 .خوة واألخواتالسجستاني وغيره لهم تصنيف في اإلود أبو دا
 فدددددددددددذو  ال ددددددددددددة بندددددددددددو حنيدددددددددددد ِ   ج  خددددددددددددو  بالتصددددددددددددني ِ وأفددددددددددددردوا اإل

 

 ؟يقول ماذا ؟مع أخويه، هما سهل بن حنيف
 طالب:........

، أربعة إخوة كثير، هذا خوة كثيريعني كون ثالثة إ وهذا كثير،نعم،  وشعيب و، عمر لكن ثالثة هم ،إيه صحابة
يعني نعرف اآلن في  ؟الحديثهل جميع هؤالء اإلخوة لهم رواية في  ،، لكن العبرة بالروايةخمسة إخوة كثير

من  ، بعضهم يصل إلى المائةن و ست ،ن و من له ثالث ،ن من الولدو من له عشر  ،دلن الو واقعنا من له عشرة م
خوة معنى إ ماله قيمة؛ ألنه قد يقول:  د العدد ماإذا كان لهم رواية، أما مجر  ؟الولد، لكن ما الذي يحتاج إليه

كثير من الناس  اأحيان   ..،عندهم ،خوة، جل الناس عندهم ثالثةثالثة إخوة كل الناس عندهم ثالثة إ ؟وأخوات
مقرن، يعني يوجد اآلن سبعة  ذلك أكثر ما ذكروا سبعة، بنوول ؛العبرة بالرواية ،ثم ماذا؟ ال ،ستة ،خمسةعنده 

لكن هذا قليل نادر أن يحصل مثل هذا، قد يحصل اثنين وخمسة ما  ،من صلب رجل واحد كلهم شيوخ أجلة
يعني الناس كلهم اآلن وده مثل عدمه، ال يعدون من أهل العلم، أو طلبوا علٍم ليس بشرعي يعني وج ،طلبوا علم

 ،، لكن هذا في الطب وهذا في الهندسةوتجد في البيت الواحد خمسة من الدكاترة مثال   ،منهم حصل كثير   ،درسوا



 
 

 
 

8 

 8 شرح ألفية احلافظ العراقي

ذكرون كأنهم عوام، ما ي ؟لكن الباقي ،خوةا االثنين هؤالء طالب علم إه :تقول ،وهذا في الفقه، وهذا في الحديث
، هذا قليل نادر، ثالثة أربع خمسة ستة سبعة من بيت واحد كلهم من أهل العلم يندر أن تجد مثال   ،في مثل هذا

 قال:
 فدددددددددددذو  ال ددددددددددددة بندددددددددددو حنيدددددددددددد ِ   ج  وأفددددددددددددردوا اإلخددددددددددددو  بالتصددددددددددددني ِ 

 

ألنه قد يعطف مع حذف  ى العطف على ثالثة مع حذف العاطف؛إما على االستئناف أو عل أربعٍة أو أربعة  
يعني مع  ،من صاع بره من كذا من كذا همن ديناره من درهم ، مع حذف حرف العطف، تصدق رجل  العاطف
لح، أربعة  من هيل بن أبي صاخوة لسُ أبوهم أبو صالح، إ أبوهم السمان" -أو أربعةٍ - "أربعة  حرف العطف، حذف 

لكنهم خمسة  ،تهخو يينة هذا أجل إعيينة، سفيان بن ع كلهم بنو "هم سفيانِ أجلِ  -خمسةٍ  وأ- "وخمسة  خوة اإل
خوتهمحمد بن سيرين و  "سيرينا ينحو بن -أو ستةٍ - "وستة   كلهم يروون الحديث، وأجلهم سفيان بن عيينة  ،ا 

 .ستةوأخواته 
 يروونددددددددددددددا واجتمعددددددددددددددوا  ال ددددددددددددددة      وسددددددددددتة نحددددددددددو بنددددددددددي سدددددددددديرينا

 

نعم؟  ؟ن ما يروون يالثالثة الثانية ؟ يعني والبقيثالثة يروون  برة بالرواية وهؤالء ستة واجتمعالع :كيف نقول
ال جتمعوا المقصود أنهم ا ال في سند حديث واحد الثالثة، وا  ؟ يعني غيرهم الفائدة من ذكرهم ماكلهم يروون وا 

لكن كلهم يروون الحديث لكن اجتمع الثالثة في سند حديث واحد، يرويه  ،خوةإ سبعة ،خوةكثير ممن له ستة إ
 بعضهم عن بعض. 

 .خوتهالنعمان بن مقرن وا   "بنو مقرن   -سبعةٍ و أ- وسبعة  "
 ...............................وهم

 

 مهدددددداجرون لدددددديُّ فدددددديهم عدددددددهم  
 

 .يعني ال يوجد لهم نظير، هؤالء السبعة
................................... 

 

 مهدددددداجرون لدددددديُّ فدددددديهم عدددددددهم  
 

خوة بهذا العدد لكنهم ال ينتسبون إجل واحد، قد يوجد يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى ر 
ب واحد، يشتركون في األم، ؟ لكنهم ال ينتسبون إلى أكم عددهم عفراء، أوالد لرجل واحد، ينتسبون ألم واحدة

 ؟نعم ..."واألخوان جملة"
 طالب:.......

 ليه.لكن ما يمنع أن يذكر وينبه ع على أنه يعني روايته ليست بشيء، نصيُ ذكر و يُ 
 واألخدددددددددددددددوان جملدددددددددددددددة َعتبدددددددددددددددةِ 

 

 .................................... 
 ج

، وهؤالء السبعة جمعوا مكرمة هللا الرحمن وعبد هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبدبنو مقرن  :يقول
 رة مع شرف الصحبة.لهجا

 واألخدددددددددددددددوان جملدددددددددددددددة َعتبدددددددددددددددةِ 
 

 .................................... 
 ج

 االثنين أكثر.، و ن الثالثة كثيرأذكرنا وان األخ
 واألخدددددددددددددددوان جملدددددددددددددددة َعتبدددددددددددددددةِ 

 

 .................................... 
 ج
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وعتبة  ،الصحابي الجليل ،ابن أم عبد ،بن غافل الهذليعبد هللا بن مسعود  خي ابن مسعود"أ"يعني ابن مسعود 
 ،ما يكفي من األمثلة ، والشروح ذكرتى هذا كثيرةيعني من الصحابة، واألمثلة عل "هما ذو صحبة" ،لهمات قب
 نعم. 

 أحسن هللا إليك.
ِسهِ  َناِء َوَعَو  ِرَواَيِة اآلَباِء َعِن األبو

ددددددن  َأَخددددددَذا  َوَصددددددن ِفوا ِفيَمددددددا َعددددددِن ابو
ددددددرِ بَعددددددنو َ  واِئددددددلِ   ِنددددددهِ  َو مدددددديو  ابو  والت يو

دددددددَراءِ  دددددددر  َعدددددددِن الَحمو َو دددددددا َأِبدددددددو َب  َأم 
ددددددددددددِن أبددددددددددددي َعِتيدددددددددددد ِ  ددددددددددددِه تبو  فإن 
ِسددددددددِه َصددددددددن َ  ِفيددددددددِه الددددددددَواِئلي َو  َوَع
ِهَمددددددددددا ددددددددددِه إذا َمددددددددددا ِأبو  َوِمددددددددددنو َأَهمِِ
ددددَو َأِبددددي ددددَميِن َعددددنو َأب  َفَقددددبو َنحو  ِقسو
َلِم ددددددهيِر فدددددداعو ددددددِمِهما علددددددى الش   واسو
دددددددددَدهِ  يدددددددددَد فيدددددددددِه َبعو ِِ  َوال  ددددددددداِن أنو َي
دددددددالَ  و َحمو دددددددوا بعمدددددددر  َتج  َ دددددددِر احو  واأَلكو
َسددددددددَل اآلَبددددددددا الت ِميِمددددددددي َفَعدددددددددِو   َوَسلو

 ج

ددددددددَذا  دددددددِل ََ ددددددداُّ  َعدددددددِن الَفضو َعب   أب  ََ
ِم َتِمددددددددر  فددددددددي َقددددددددوو ِنددددددددِه ِمعو  َعددددددددِن ابو
َداءِ  ددددددددوو ددددددددِة الس   َعاِئَشددددددددة  فددددددددي الَحب 
ي ِ  دددددددددددددِِ  وِغلِِددددددددددددَب الَواِصددددددددددددِ  بالصِِ
َحِفيددددددددددِد الن اِقددددددددددلِ   وهددددددددددَو َمَعددددددددددال  ِللو
 األِب َأوو َجددددددددددددددددددددٌّ َوَذاَك ِقِسدددددددددددددددددددَما
ِبددددددديِِ   الِعَشدددددددَرا َعدددددددنو َأِبدددددددِه َعدددددددِن الن 

َطدددددددِم ِأَسددددددداَمةِ   بدددددددِن َماِلدددددددِك بدددددددِن ِقهو
  ِ دددددددد َبهو ددددددددأََ و أب  ددددددددر  هِ  اوو َعمو  َأوو َجددددددددد 

َلددددددى  َلددددددِه علددددددى الَجدددددددِِ الَكِبيددددددِر اأَلعو
َ  َذا َوَردو  دددددِت: َوَفدددددوو دددددَعة  ِقلو  َعدددددنو ِتسو

 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
فرادهم بالترجمة من  ،وهي فرع عن رواية األكابر عن األصاغر "رواية اآلباء عن األنباء" أجل ما عطف وا 

ألنهم هم  ؛ا رواية األصاغر عن األكابر ما أفردوا وما ذكورانمالعكس رواية األبناء على اآلباء، بي ،عليهم
األبناء مع أمكان إدخالهم في األكابر عن األصاغر من أجل ما عطف  عناألصل كما ذكرنا، فإفراد اآلباء 
 اآلباء.  نعليه وهو العكس، رواية األبناء ع

 : -ه هللارحم-قال 
................................  ج  وصددددددنفوا فيمددددددا عددددددن ابددددددن أخددددددذا  أب 

 

عن ابنه  ،بن عبد المطلب عن الفضلالعباس  "َعباُّ"رواية اآلباء عن األبناء فيها مصنفات ألهل العلم  
 ،األول في الصحابةألن المثال  ؛كذا وائل عن بكر ابنه "وائل عن بَر ابنه"الفضل بن العباس كذا يليه بل مثله 

ال غير ممنوع؟ وبكر كذلك "َذا وائل" يمن بعدهمفوالذي يليه  ، واألصل أنه عن بكر ابنه ،ممنوع من الصرف وا 
 ، لكن النظم اقتضى حذف التنوين.منون مصروف، 

................................... 
 وائل عن بَر ابنه.................

 .......َذا.......................... 
...................................  

ال غير مصروف ؟ مص   ؟لكن عندنا في النظم ،روفبكر هذا مصروف وا 



 
 

 
 

01 

 01 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ما صرف. طالب: 
 غير مصروف؟ هو ر بالكسرة و جُ  كيفه؟ غير مصروف؟ ها

 غير مصروف. طالب: 
 ه؟ها

 :يعني اآلن
 وجـــــــــــر بالفتحــــــــــــة مـــــــــــا ال ينصــــــــــــرف

 ...................................   ج
 

ال غير مصروف؟  لكن ،جر بالفتحةه ياألصل أن مصروف يعني لو في النثر  األصلهو اآلن هو مصروف وا 
 معنى الصرف وعدمه؟ نعم؟  ما ،عن بكٍر ما في إشكال :قلت

 طالب:........
 ال بكر وال وائلحصل أنه لم ينون  ذي، الووائل مصروفانالبناء، بكر  هذاوالمنع،  البناء، ما هو بالصرفهذا 

، ال هم الصرف هو التنوين، نعم ؟ألن الصرف التنوين عند بعضهم : إنه منعهما من الصرف؛فهل نقول
اآلن هو ممنوع من الصرف ويجر  ،، إذا احتجت إلى صرف أحمد مثال  ..ك إذ قلتولذل ؛يجعلونه في مقابله

اآلن إذا   ،هذه المسألة من الدقائق، ننتبه لها ؟ ترى ار  أو مجرو  انه مفتوح  ى تنوينه هل تنو احتجت إل ،بالفتحة
بناء على أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة؟ وأنت  افهل تنونه مفتوح   ،احتجت إلى تنوين أحمد في نظم

 ل التنوين يصرفام قبِ أو تقول: ما د ،تجره بالفتحة وتنونه بفتحتين حتجت إلى تنوين الممنوع من الصرفا
 ؟ نعم ؟عن أحمدٍ  :فتقول
 ........طالب:

 ؟ هها ،هذا يكسرونه، يكسرونه
 طالب:........

دعت الحاجة إلى  ،وما دام وجد التنوين خالص انتهى اإلشكال ،خالص األصل في المنع رفع التنوين ،يكسرونه
نوع ممهو دام نونت و  وال يرونه مثل هذا، ما ،اطالق  إ ما هو بمعقول [احمد  أ عن]: له داعي أنك تقول التنوين ما

 ألن الصرف هو التنوين.  ه؛من الصرف ترده إلى األصل تصرف
 طالب:........

حتى أن  ،ما هو ممنوع، هو ما منعه من الصرف إال أنه سلبه ما يستحقه من تنوينال ال ما هو ممنوع، ال 
ونها اللغة يسم ، هذهاون: محمد  يقولما  ،رأيت محمَد ابن فالن ،عن أنسٍ  ون:يقول نسِ ون، عن أربيعة ال ينون

ولذلك جره بالكسرة، عن ابنه بكر بن وائل  ؛ومع ذلك يبقى مصروف ،لى ربيعة فهو سلبه التنوين، نسبة إالربعية
في " ،سليمان التيمي، سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سلميان "والتيمي"حديثه معروف في السنن، 

 .يعني في أمثلة كثيرة لهذا النوع "قوِم
................................... 

 

 عددددددددن ابندددددددده معتمددددددددر فددددددددي قددددددددوِم  
 
 

 .يعني في أمثلة كثيرة من نظائره
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00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 ...................................    أمدددددددا أبدددددددو بَدددددددر عدددددددن الحمدددددددراءِ 
 

 .في حديث الحبة السوداء -رضي هللا عنها-أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة 
 أمدددددددا أبدددددددو بَدددددددر عدددددددن الحمدددددددراءِ 

   ن أبددددددددددددي عتيددددددددددددِ  بددددددددددددفإندددددددددددده ت

 عائشددددددددة فددددددددي الحبددددددددة السددددددددوداءِ  
 بالصددددددددددددي ِ  ب الواصددددددددددد ِ ِلدددددددددددوغِ  

 

 . وداءأبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة الس وه
رضي هللا عنها - غير الحميراء، يطلق عليها لبياضهاالحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التص :أوال  

اإلجابة في )والزركشي في  ،يع ما ورد بهذا اللفظأهل العلم من ضعف جممن على أنه  ،أم المؤمنين -وأرضاها
 كر بعض األلفاظ التي حسنها بعضهم.ذ (ما استدركته عائشة على الصحابة

 ...................................    أمدددددددا أبدددددددو بَدددددددر عدددددددن الحمدددددددراءِ 
 

نما هو عبد ،يق أبوهافأبو بكر هذا ليس هو الصد   ،لكنه ليس بصحيح ،بناءعن األ ذكروه مثال لآلباء هللا بن  وا 
 ، تكون عائشة عمة أبيه.محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر

   عائشددددددددة فددددددددي الحبددددددددة السددددددددوداءِ     أمدددددددا أبدددددددو بَدددددددر عدددددددن الحمدددددددراءِ 
 .وأنها شفاء ،في الحبة السوداء ،عائشة تهنا صرف

 ..................................     فإندددددددددددده تبددددددددددددن أبددددددددددددي عتيددددددددددددِ  
 

 عبد الرحمن بن أبي بكر. هللا بن محمد بن  عبد
 بالصددددددددددددي ِ  ب الواصددددددددددد ِ ِلدددددددددددوغِ      ...................................

 

بن إنه إسحاق  ، والواصف له بالصديق قالوا:-رضي هللا عنها-لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة 
أبو نصر السجزي  "ه الوائليصن  في"رواية األبناء عن اآلباء  "وعَسه"المعروف بالمنجنيقي،  ،إبراهيم الوراق

 .الوائلي
 وعَسدددددددده صددددددددن  فيدددددددده الددددددددوائلي 

 

   وهددددددددددو معددددددددددال للحفيددددددددددد الناقددددددددددلِ  
سيما الوالد والجد، فإذا روى االبن عن أبيه  ال ،إلنسان بحديث ذويه وأقاربهاألمور أن يعنى ا ييعني من معال

ر   هم في تفسيرعن جده وضبط أحاديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخص، حتى ذكر بعض َو ن ِه َلِذ }َواِ 
ِمَك{ بن شعيب عن عن جدي، ويأتي لهذا أمثله كعمرو  حدثني أبي :قول الرجل وه [( سورة الزخرف44)] ل َك َوِلَقوو
 أعلم.، وهللا وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ،أبيه عن جده

 .جمعيننبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 


